
 

   



 

 

 

Sumário 
 

ANÁLISE DE CONJUNTURA ............................................................................................................................................... 3 

Retrocessos no rural brasileiro .................................................................................................................................... 4 

AGROECOLOGIA ............................................................................................................................................................... 5 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA .................................................................................................................................................... 6 

COMBATE ÀS OPRESSÕES ................................................................................................................................................ 7 

EDUCAÇÃO ........................................................................................................................................................................ 8 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL ............................................................................................................................................. 9 

GÊNERO E SEXUALIDADE ................................................................................................................................................ 11 

MOVIMENTO ESTUDANTIL DA AGRONOMIA ................................................................................................................ 12 

MOVIMENTO ESTUDANTIL GERAL ................................................................................................................................. 15 

MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES .............................................................................................................................. 16 

SUCESSÕES 2017/2018 ................................................................................................................................................... 17 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 60º CONEA ................................................................................................................ 18 

 

  



 

 

ANÁLISE DE CONJUNTURA 
 

1. Vivemos tempos de ataques contra a classe trabalhadora no Brasil, onde um governo ilegítimo se 

estabeleceu através de um golpe articulado entre setores do poder judiciário, da mídia e do parlamento, 

derrubando a primeira mulher eleita e reeleita na história do nosso país.  

2. Tudo isso, para aplicar um projeto que não passou pelo crivo das urnas, e que como solução para a crise tem 

aplicado a retirada de direitos dos trabalhadores, dos estudantes e da juventude, intensificando retrocessos, 

aumentando o desemprego, acabando com os programas sociais, atacando a soberania nacional e a 

integração latino-americana, além de subordinar nossa economia e nossa política aos interesses 

imperialistas.  

3. Já foram aprovadas a Lei da Terceirização irrestrita e a Reforma Trabalhista, jogando os trabalhadores em 

situação de extrema precarização e perda de direitos aumentando o desemprego que hoje se encontra no 

exorbitante percentual de 13,3%, ou seja, 14 milhões de pessoas desempregadas e em situação vulnerável. 

4. Foi aprovada a PEC 55/241 que congela pelos próximos vinte anos os investimentos públicos da união com 

o setor primário, afetando setores como educação e saúde; passou pela câmara a Reforma do Ensino Médio, 

que prevê entre os pontos a retirada da obrigatoriedade de matérias de áreas do saber de humanas como 

história, sociologia e filosofia, além do fim de programas como o Ciência Sem Fronteiras e da lei de partilha 

do pré-sal, afastando ainda mais a realidade da meta dos 10% do PIB para a educação.  

5. As ocupações de escolas e universidades contra as reformas citadas protagonizaram a luta social ao longo 

do ano demonstrando um forte potencial de mobilização na categoria estudantil e para a classe 

trabalhadora.  

6. A FEAB juntamente com o movimento estudantil e todas as organizações sociais e movimentos populares 

precisa continuar tomando as ruas em defesa da educação, das e dos estudantes, da juventude e da classe 

trabalhadora, somente por meio da luta popular e da resistência conseguiremos barrar os retrocessos e 

restabelecer a democracia no país. Acreditamos que é importante dar ao povo o direito de decidir qual o 

projeto de pais que o representa, isso passa por derrubar Temer e seu projeto além de realizar novas eleições 

gerais. Sabemos que a decisão do povo deve ser respeitada.  

7. Acreditamos que para fortalecer as bases da democracia, revogar os retrocessos do governo ilegítimo e 

avançar na construção de um programa da classe trabalhadora é imprescindível lutar pela construção das 

reformas estruturais necessárias para o povo brasileiro, como a reforma política, a reforma agrária, reforma 

urbana, reforma tributária, a reforma da mídia e a reforma educacional, especificamente a reforma 

universitária.  



 

 

 

Retrocessos no rural brasileiro 
 

1. O projeto ilegítimo atinge em cheio algumas políticas e experiências que tinham como objetivo principal a 

estratégia de nacionalizar a ação do estado no combate a fome e o aumento da qualidade de vida no campo.  

2. Tais políticas e experiências foram responsáveis por retirar o país do mapa da fome e oportunizar a produção 

de alimentos pela agricultura familiar. Entretanto, não foi capaz de realizar uma reforma agrária plena, 

resolver os conflitos no campo e alterar o sistema da produção agrícola dependente de insumos externos.  

3. A extinção do MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário logo nos primeiros dias de governo Temer 

representou um golpe duro sobre aquelas e aqueles que foram alvo de políticas desenvolvidas por tal 

ministério, deixando o tema da agricultura familiar, dos povos tradicionais e dos mais pobres do campo sem 

nenhuma estrutura que articule e desenvolva políticas pra tais setores.  

4. A terra e o território foram moeda de troca entre os setores dominantes da sociedade brasileira e os 

ruralistas, onde o governo Temer aceitou rever as demarcações fundiárias realizadas e ainda titulou mais de 

um milhão de hectares reformados para que ficassem a mercê da especulação e do mercado de terras, além 

de liberar a compra de terras por estrangeiros.  

5. Por meio do Decreto nº 8.889/2016, o Governo Ilegítimo extinguiu a política de desenvolvimento territorial 

e de geração e renda e agregação de valor, relegou temas como a comercialização (Programa de Aquisição 

de Alimentos/PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE), agroecologia e a política de 

bicombustíveis para agendas de menor importância.  

6. A Diretoria de Políticas para as Mulheres e a Coordenação Geral de Políticas para Povos e Comunidades 

Tradicionais foram extintos e estes públicos serão tratados residualmente. Para finalizar, extinguiu o Núcleo 

de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, que por muitos anos, contribuiu para o debate e a elaboração 

conceitual e acadêmica sobre os principais aspectos do rural e da ruralidade brasileira.  

7. Houve sinalização de que seria feito o Censo Agropecuário nesse ano possibilitando todos os órgãos de 

pesquisas, universidades e o próprio governo ter uma visão do cenário concreto no rural brasileiro. Porém, 

o recurso destinado a sua realização decaiu para um terço do gasto no último Censo, feito em 2006. Além 

disso, a estrutura do questionário que seria aplicado nas propriedades agrícolas sofreu fortes cortes e 

alterações, tendo a eliminação integral de todas as perguntas que diriam a respeito da estrutura econômico 

social das propriedades familiares e o uso de agrotóxicos, focando assim, na quantificação da produção de 

commodities. Após muita pressão de cientistas, parlamentares, professores universitários e movimentos 

sociais o Censo foi transferido para o ano que vem.  

8. A reforma da previdência por sua vez atinge principalmente os trabalhadores rurais, com maior foco nas 

mulheres trabalhadoras do meio rural ao igualar a idade para a aposentadoria entre homens e mulheres e 



 

 

ao desvincular o benefício do valor do salário mínimo. Sabe-se que a aposentadoria rural representa grande 

parte da economia dos pequenos municípios brasileiros onde tal fonte de renda é investida novamente na 

economia local.  

9. Precisamos mais do que nunca conseguir debater profundamente nosso papel perante a conjuntura que 

está posta quanto futuras e futuros engenheiras/os agrônomas/os. Entendendo a FEAB como nossa 

ferramenta de disputa de consciência na luta de classes e no avanço da conquista de direitos das e dos 

trabalhadores do campo.  

10. Dito isso, faz-se necessário retomar o trabalho de base nas escolas da FEAB dialogando a respeito dos 

retrocessos e organizando a juventude na nossa Federação a fim de massificá-la e de mobiliza-la na luta 

social e popular retomando as ruas e as ações coletivas contra o governo Temer e todas as reformas em 

trâmite.  

 

AGROECOLOGIA 
 

1. A agroecologia deve ser compreendida enquanto uma ciência interdisciplinar e sistêmica, com potencial de 

contribuir para a transição do atual status quo de desenvolvimento da agricultura conservadora para um 

modelo de desenvolvimento agrícola sustentável que garanta a soberania e segurança alimentar e 

nutricional nacional.  

2. A FEAB em sua política deverá adotar a agroecologia enquanto uma bandeira de luta, não somente numa 

perspectiva acadêmica, mas também política, abordando experiências e debates que promovam as práticas 

agrícolas sustentáveis do campesinato e agricultura familiar; as experiências na economia solidária; 

economia feminista; os debates e avanços sob o tema de gênero e sexualidade, etc.  

3.  A FEAB, enquanto organização estudantil possui o compromisso de contribuir no processo de construção 

do Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA), incentivando a participação dos e das estudantes de 

Agronomia no congresso, seja através da sistematização e publicação de relatos de experiências, trabalhos 

científicos ou participação nos espaços de discussão.   

4. A FEAB possui o compromisso de apoiar e participar de outras entidades ou grupos que possuem a 

agroecologia como eixo estruturador, como a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), Associação 

Brasileira de Agroecologia (ABA), Sociedade Científica Latino Americana de Agroecologia (SOCLA), Rede de 

Grupos de Agroecologia do Brasil (REGA Brasil), etc.  

5. O conjunto dos e das militantes da FEAB possui o compromisso de aprofundarem-se no debate científico-

teórico-político em seus espaços de discussão no que tange os sistemas de produção de base ecológica que 

adotam princípios e métodos postulados pela agroecologia.  



 

 

6. A FEAB possui o compromisso de abordar criticamente nos espaços de discussão da Federação as iniciativas 

governamentais ou políticas públicas destinadas, direta ou indiretamente a agroecologia, como Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(PLANAPO), Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), entre outras.   

7. O conjunto de militantes da Federação possui o compromisso de fortalecer e difundir a Campanha 

Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida construindo espaços sobre a campanha em suas 

universidades, escolas estaduais e municipais, durante o mês de dezembro dar ênfase maior à tal campanha.  

8. O NTP de Agroecologia deve contribuir com a sistematização sobre a construção e experiências dos Grupos 

e Núcleos de Agroecologia já existentes na Federação, em suas formas de organização autônomas e 

institucionalizadas, financiamentos e gestão, no sentido de orientar as escolas na construção e 

fortalecimento de grupos dentro das universidades pelos militantes da FEAB.  

9. A FEAB possui o compromisso de acompanhar e abordar criticamente os debates acerca do caráter da 

extensão rural na agroecologia; a produção agroecológica em larga escala; pesquisa cientifica e postura 

acadêmica na defesa da agroecologia; implicações do avanço do pós-modernismo na agroecologia, etc.  

10. A FEAB, através das Coordenações Regionais e NTP de Agroecologia, necessita organizar novos cursos de 

formação em agroecologia (CFA) preferencialmente organizados em âmbito regional.  

11. A FEAB deve endossar a agricultura urbana e periurbana promovendo-a de forma crítica e emancipatória.  

12. As comissões organizadoras dos eventos da FEAB devem inserir agricultores e agricultoras para os espaços 

da Federação que abordem questões relacionadas à agroecologia, para que, possam compartilhar suas 

contribuições, suas vivências, reivindicações e propostas.  

13. A FEAB deve ter como política o incentivo a criação das unidades pedagógicas de experimentação 

agroecológica dentro e fora das instituições de ensino.  

 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

1. Frente aos atuais cursos de agronomia no Brasil, que em média possuem um baixo contato com a realidade 

social, o conjunto da Federação possui o compromisso de defender a aproximação das universidades e 

demais instituições de ensino, pesquisa e extensão dos movimentos sociais e camponeses, discutindo a 

valorização das tecnologias sociais e emponderamento desses sujeitos.  

2. Durante a realização da 61ª edição do CONEA, que se realizará em 2018, será construído a 3ª edição do 

Seminário Cientifico de Agronomia – 3ª SEMCA, tendo o objetivo de sintetizar e socializar as experiências 



 

 

científicas que estão sendo construídas pelas/os estudante de agronomia no país, através de submissão e 

apresentação de trabalhos.  

3. A FEAB deve realizar a criação de um espaço para socialização das atividades realizadas pelas regionais e 

NTPs durante o 61º CONEA, conjuntamente ao 3º SEMCA. 

 

COMBATE ÀS OPRESSÕES 
 

1. A FEAB deve incentivar os espaços auto-organizados dentro do CONEA, entendendo estes como um 

momento de sensibilização e empoderamento. Portanto, há a necessidade de garantir que esses espaços não 

sejam paralelos entre si, e que a metodologia de inserção de espaços de formação geral em plenária e 

horários fixos diários para as auto-organizações no decorrer do evento;  

2. As culturais devem buscar exaltar a diversidade de congressistas, trazendo em voga, as temáticas da 

negritude, do feminismo e do orgulho LGBT.  

3. É pertinente que se realize cine-debates, rodas de conversas nas universidades e institutos, onde se 

problematize o extermínio da juventude negra e busque a conscientização de todas e todos, proporcionando 

aos mesmos, uma maior confiança e empoderamento, frente aos entraves futuros.  

4. Incentivar a promoção de espaços, realizados pelos grupos da FEAB nas suas escolas, bem como nos 

próprios eventos da executiva, onde se discuta o quanto nossos cursos e centros, têm um histórico machista, 

homofóbico, racista, xenofóbico e como pequenas atitudes podem fazer a diferença.  

5. É necessário que a executiva leve para dentro de suas escolas um debate profundo sobre a criminalização 

do uso das drogas, contra o genocídio da juventude negra e contra a guerra às drogas e, que se tenha 

consciência de quem é estereotipado como usuário e porquê. Bem como, a inserção na construção do 

coletivo ASMA e demais atividades relacionadas.  

6. A FEAB deve fomentar espaços culturais que promovam o debate de gênero e sexualidade nas escolas e 

tratar de demais opressões causadas pelo sistema patriarcal, como, gordofobia, resultado do padrão de 

beleza que oprime e discrimina principalmente as e os jovens.  

7. A militância da FEAB e o NTP de Combate às Opressões têm como papel fomentar o debate contra a 

intolerância religiosa.  

8. A FEAB deve inserir em seus espaços de discussão o debate sobre o preconceito sofrido pelas filhas e pelos 

filhos de agricultores nos institutos de ensino superior.  

9. A Federação deve promover em conjunto com os DAs e CAs e/ou veteranas (os) campanhas de combate a 



 

 

trotes machistas, racistas e lgbttfóbicos. 

10. NTP de Combate às Opressões deve organizar espaços de formações para as/os LGBT’s: gays, lésbicas, 

bissexuais, trans homens, trans mulheres e travestis, realizando recorte de classe e racial, fomentando o 

debate sobre LGBT’s na agroecologia, no campo, dos/as estudantes e Engenheiros/as Agrônomos/as LGBT’s, 

levando acúmulos para os cursos e para intervenções amplas na sociedade. 

11. O NTP de Combate às Opressões juntamente com as auto-organizações nas escolas deve formular 

materiais pedagógicos sobre a temática, bem como fomentar debates nos meios de comunicação da FEAB, 

objetivando fortalecer e propagandear a campanha Agronomia Libre. 

12. O NTP de Combate às Opressões acumulará sobre as possibilidades da inserção do debate de gênero, 

sexualidade, raça e etnia nos cursos de agronomia através de disciplinas que contemplem essas questões, 

visando contribuir para a construção do currículo mínimo, além de haver atividades extra-curriculares no 

curso. 

13.NTP de Combate às Opressões deve formular um calendário de lutas que envolva a questão das opressões, 

para que as escolas promovam atividades locais nestes dias de lutas. Neste calendário precisam constar e 

serem divulgadas as ações da FEAB nas datas de luta e demais atividades, sendo repassado para a Secretaria 

da Comunicação. 

 

EDUCAÇÃO 
 

1. Temos uma Universidade conservadora, que nunca reformulou profundamente sua estrutura e que não 

representa os anseios da sociedade, mas sim, da classe dominante. Enquanto Federação juntamente com os 

movimentos sociais, devemos construir um novo modelo educacional, do ensino básico até o superior e 

aprofundar o debate para que assim possamos construir uma nova proposta para a educação latino-

americana e caribenha.  

2. A partir dos anos 2000 ocorreu o início de um processo de ampliação do acesso e permanência do ensino 

superior, com a expansão a partir do REUNI, das cotas e do PNAES. No entanto, os investimentos públicos 

foram insuficientes para garantir a estrutura necessária nas Universidades e a universalização do acesso e 

da permanência. Portanto, é necessário defender a ampliação do financiamento público para a educação, 

com a defesa do pré-sal e a destinação dos seus recursos para a educação pública.  

3. É necessário revogar a lei do teto de gastos públicos (PEC 55), pois os cortes dos investimentos públicos 

levarão a precarização das estruturas das universidades públicas, inviabilização do funcionamento do PNAES 

e da efetivação do PNE.  



 

 

4. Historicamente o tripé ensino, pesquisa e extensão nunca foram executados de forma integral e a extensão 

universitária foi abandonada. A FEAB deve defender e avançar na pauta da curricularização da extensão. 

5. Devemos discutir a educação desde a sua base e defender uma educação pública e libertadora, mas para 

além disso, devemos pautar o fim da departamentalização, combatendo a fragmentação e centralização do 

conhecimento para que as e os profissionais saiam da Universidade com uma percepção holística do sistema.  

6. A FEAB deve ter um posicionamento contra o investimento público no privado, assim como toda forma de 

privatização da educação. Entendendo que estatizar o ensino privado é importante no sentido de fortalecer 

o estado e suas instituições de ensino. Uma vez que houve um investimento considerável por parte do Estado 

no ensino privado nos últimos anos.  

7. A FEAB deve defender e auxiliar na construção de uma educação pública, gratuita, de qualidade, 

democrática, laica e de acesso irrestrito.  

8. A FEAB deve construir junto com os movimentos sociais a universidade popular que transforme 

profundamente a estrutura educacional, elencando temas como o orçamento participativo, a 

curricularização da extensão, a assistência estudantil, o fim da departamentalização e a integralidade do 

financiamento público para as universidades públicas.  

9. É necessária a criação de uma estratégia e chamarmos para o debate de educação os alunos das 

universidades privadas, massificando o congresso e travando nossas lutas, traçando como horizonte a 

estatização das universidades privadas, entendendo que a educação é um direito e não uma mercadoria.  

10. A FEAB deve lutar pela universalização da educação pública, pela garantia de acesso ao ensino superior 

público às populações historicamente marginalizadas como negras e negros, agricultoras e agricultores, 

indígenas, LGBTs entre outros, bem como, por políticas que assegurem a permanência destes nas 

universidades como: residência escolar, restaurante universitário, creches, bolsas permanências, 

acompanhamento psicossocial, dentre outras. 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

1. Lutar pela formação de um profissional sensível a dinâmica dos sistemas agrários e a realidade do campo 

brasileiro, sendo que, deve-se criar mecanismos e métodos pedagógicos de desenvolvimento de um 

pensamento crítico com intuito de ampliar e aprofundar o diálogo com a base, movimentos sociais, 

entidades de pesquisas e  ATER a partir da base, defendendo a curricularização da extensão cuja principal 

campanha e atuação da FEAB deve ser a “Para Que(m) Serve teu Conhecimento?”. 

2. A Coordenação Nacional e as Coordenações Regionais devem ampliar sua rede de articulação e diálogo com 

os movimentos sociais, movimentos sindicais, bem como as demais associações e conselhos de profissionais 



 

 

das ciências agrárias, tais como o sistema CONFEA-CREA e outras instâncias para contribuir na discussão e 

na formulação de uma formação profissional emancipatória direcionada a agricultura camponesa, familiar e 

agroecológica, tendo como referência os cursos do PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária).  

3. As Coordenações Regionais devem construir e realizar seminários regionais de formação profissional, 

fortalecendo o diálogo com a base, além de seminários locais, relacionando com a análise de conjuntura 

local, regional e nacional, considerando a visão e proposta de uma formação profissional emancipatória que 

compreenda as diferentes realidades e demandas dos estudantes.   

4. Ao se discutir formação profissional, deve-se ampliar e enfatizar a discussão e inserção mais ampla sobre a 

formação, valorizando a diversidade sexual, gênero e raça. 

5. A FEAB nas instâncias regionais e locais precisa discutir a formulação de proposta sobre o Projeto Político 

Pedagógico dos cursos de agronomia bem como debater sobre a inserção da disciplina de agroecologia e 

estágio de campo supervisionado, tendo como luta a inserção dos acadêmicos e movimentos sociais nas 

instancias deliberativas que contribuem para a formulação do PPP.  

6. Discutir e fomentar a agroecologia dentro da extensão universitária, assim como no ensino, pesquisa e na 

formação profissional em geral, como ferramenta de diagnóstico sobre a formação profissional atual dos 

acadêmicos de agronomia.  

7. A FEAB deve formular ferramentas de disputa para que ocorra a mudança nos critérios de seleção para 

ingressantes de professores que ministrarão as disciplinas de agroecologia, para que estes tenham 

capacidade de atuar com perspectivas à agroecologia e desenvolvimento rural sustentável e a execução da 

CPA (Comissão Permanente de Avaliação).   

8. A FEAB deve discutir e fomentar o debate sobre uma agronomia emancipatória enquanto ciência da 

complexidade que esteja inserida na discussão e construção do desenvolvimento rural sustentável.  

9. A FEAB deve aprofundar o debate sobre a formação profissional em universidades privadas e comunitárias, 

também em cursos noturnos, para maior aproximação dos estudantes dentro da realidade, enfatizando 

também o diálogo em torno de conceitos e metodologias no que se refere a formação profissional.  

10. A FEAB deve estar se inserindo nos CREA's JR e SENGE Jovem dentro das universidades de acordo com a 

conjuntura local para debater e direcionar o CREA e as demandas de formação profissional.  

11. A FEAB deve expandir o debate da extensão universitária e formação profissional para outros cursos e outras 

entidades, com enfoque direcionado a uma extensão que realmente atenda às demandas das diferentes 

realidades.  

12. É importante a disputa dos Centros ou Diretórios Acadêmicos, e órgãos de colegiados para trazer os debates 

de formação para estes órgãos e entidades. 



 

 

13. A FEAB deve incentivar as universidades a criarem núcleos de estudo, pesquisa e extensão a fim de fortalecer 

os cursos de agronomia.  

14. A FEAB deve se manter atenta ao conjunto de Projetos de Leis (PL’s) em tramitação no congresso que tem 

como objetivo reduzir as áreas de atuação das/os Engenheira/os Agrônomas/os bem como toda e qualquer 

fragmentação do ensino superior de Ciências Agrárias.  

15. A FEAB deve promover o debate de formação profissional analisando a relação que tem as e os 

Engenheiras/os Agrônomas/os em meio as opressões no campo e se desafiar a acumular sobre a temática 

das mulheres e sua relação com a agroecologia. 

 

GÊNERO E SEXUALIDADE 
 

1. A FEAB deve garantir painéis principais de mulheres, negras e negros e LGBT’s no CONEA, e nos demais 

eventos garantir os espaços de auto-organização, entendendo estes como um momento de sensibilização e 

emponderamento. Portanto, há a necessidade de garantir que esses espaços não sejam paralelos entre si e 

tenham horários fixos diários para as auto-organizações no decorrer do evento. 

2. O painel de gênero deve ser garantido até o quarto turno do CONEA e encontros regionais, a fim de 

incentivar a presença e fala das mulheres nos demais dias dos eventos e evitar assédios nas culturais do 

mesmo. 

3. As Comissões Organizadoras de eventos da FEAB devem buscar a paridade de gênero nos espaços dos 

encontros.  

4. Criar e fortalecer uma frente de combate às opressões nos espaços nacionais e regionais da FEAB, que seja 

composta por representantes da CO, CN, NTP de Combate às Opressões e quem tiver interesse para 

acompanhar o andamento do evento.  

5. Os grupos de FEAB devem fomentar o trabalho de base, debatendo o tema de opressões e participar na 

construção de semanas de calourada, garantindo atividades com esta temática a fim de preparar os 

estudantes para participar dos espaços da Federação. 

6. As escolas com grupo de FEAB devem se aproximar dos coletivos LGBT’s, feministas, e de negras e negros 

locais, aproveitando e trazendo para a Federação o acúmulo gerado por eles.  

7. A FEAB deve lutar pela criação de creches nas universidades como política pública de permanência das 

mulheres que são mães. 

8. A Coordenação Nacional e o NTP de Gênero e Sexualidade devem organizar espaços de formação feministas, 

como o Curso de Formação Feminista para mulheres em nível nacional, garantindo também a ida destas 

para este espaço, sempre enfatizando o recorte de classe e racial, o protagonismo das mulheres na 



 

 

agroecologia, no campo, mulheres estudantes e engenheiras agrônomas, levando ainda estes acúmulos para 

os espaços da Federação para intervenções amplas na sociedade.  

9. As CO’s dos encontros da FEAB devem criar espaços de ciranda para mães e pais militantes e garantir a 

divulgação com antecedência para assegurar a participação destas e destes no congresso, a fim de garantir 

a presença dos mesmos nesses eventos.  

10. A FEAB deve se posicionar acerca das questões de gênero, sexualidade, raça e etnia na conjuntura. Deve-se 

divulgar fatos e notas públicas da FEAB sempre que for pertinente, evitando a invisibilização das opressões, 

principalmente quando acontecer no meio agrário.  

11. A FEAB deve estimular a inserção dos LGBT’s, negras e negros, e das mulheres dentro dos espaços de disputa 

da universidade, como DA’s/CA’s e DCE’s, incidindo politicamente nas nossas pautas de luta.  

12.  É papel de todas as escolas onde a FEAB está presente fomentar a auto-organização das mulheres, a fim de 

fortalece-las na militância para que consigam responder política e coletivamente toda e qualquer atitude 

machista dentro da Federação.  

13. É compromisso do NTP de Gênero e Sexualidade, conjuntamente com a CN, realizar uma campanha nacional 

que trate das atitudes machistas contra as mulheres, incentivando o debate a respeito da violência velada 

presente, assiduamente, nos espaços de militância da universidade. 

14. O conjunto da Federação deve durante o próximo ano trabalhar a inserção de mulheres nas escolas, a fim 

de a partir do 60º CONEA assumirmos o cumprimento de pelo menos 30% de mulheres para as escolas 

assumirem as seguintes instâncias: Coordenação Nacional, Coordenações Regionais e Comissões 

Organizadoras. 

15.  Nas culturais a Comissão Organizadora do CONEA, bem como o NTP de Gênero e Sexualidade, precisa 

garantir uma maior segurança a fim de evitar qualquer tipo de opressão, uma vez que nesses espaços 

também participam pessoas que não estão imersas no Congresso. 

 

MOVIMENTO ESTUDANTIL DA AGRONOMIA 
 

1. No último período a conjuntura geral da sociedade brasileira tem trazido reflexos para dentro das 

universidades. Desta maneira vários CA’s e DA’s foram tomados por setores conservadores que estão se 

organizando dentro das universidades. Diante disso devemos mobilizar os/as estudantes para estarem se 

organizando nos seus locais de estudo e aproxima-los da FEAB promovendo reflexões sobre a universidade, 

a formação do (a) Engenheiro (a) Agrônomo (a), o movimento estudantil e a atuação da FEAB.  

2. Estamos passando por um momento de grande refluxo dentro da Federação que encontra no 56º CONEA 

(2013) o marco desse processo, uma vez que foi o último Congresso em que se obteve uma participação 



 

 

expressiva de estudantes de agronomia do país. A partir dessa data constata-se uma redução na participação 

dos encontros da Federação.  Esse processo é fruto de uma série de limitações que estivemos apresentando 

no último período. Cabe a nós, portanto, refletir acerca de nossas táticas e, promover a autocrítica na 

Federação e nas escolas e a partir disso, gerando ferramentas no sentindo de retomar o patamar de uma 

larga mobilização estudantil nos congressos e eventos da FEAB.  

3. Em linhas gerais os e as estudantes que se organizam na Federação também fazem parte de outras 

organizações sociais dentro ou fora da universidade. A FEAB deve reconhecer a importância e incentivar a 

participação desses e dessas nesses espaços. É importante sublinhar, no entanto, que cabe aos e as 

militantes da FEAB buscar priorizar a construção da Federação para conseguir rearticular a entidade, tendo 

em vista atender as demandas da base, para assim, identificarem-se enquanto FEAB.  

4. A FEAB deve estar no cotidiano dos e das estudantes se inserindo nas lutas que são centrais como a 

permanência e ampliação da assistência estudantil, para que esta garanta os restaurantes universitários, 

moradias, auxílio médico e psicológico como também auxílio com material pedagógico. Debatendo nas 

escolas a campanha de assistência estudantil “Entrar, Permanecer e Transformar a Universidade”. Devendo 

levar-se em consideração as demandas de estudantes e trabalhadores/as, em detrimento de relações de 

interesse individuais e de coletivos alheios.  

5. A FEAB deve se inserir nas lutas em conjunto com a sociedade organizada a fim de realizar as reformas 

estruturais, como reforma agrária, reforma universitária, reforma política, mas tudo isso sem esquecer que 

o nosso locus de atuação é a Universidade.  

6. Devemos disputar os CA’s, DA’s e DCEs, pois são estes os espaços em que se tem contato direto com o 

conjunto dos e das estudantes, que são nossa base e também por ser um espaço que permite a disputa 

institucional através de conselhos e colegiados. Mantendo a organicidade e autonomia da FEAB.  

7. Devemos acumular mais sobre a fragmentação do campo de trabalho dos e das Engenheiras Agrônomas e 

como nos organizar enquanto categoria. APROVADO 

8. A FEAB deve dialogar com estudantes que estão inseridos nas universidades particulares e organizá-los 

promovendo os debates que ocorrem dentro da Federação.  

9. A FEAB tem que realizar o Curso Nacional de Formação que contenha como temas centrais o estudo sobre 

economia política, questão agraria, agroecologia, universidade, opressões e teoria da organização política, 

construído em conjunto com os NTP’s da Federação.  

10. A FEAB necessita refletir sobre o CONEA e Encontros Regionais e o caráter dos seus espaços tornando o 

evento mais dinâmico, de formação e massificação, sendo atrativo para as/os estudantes que participam 

desse. Não gerando uma segregação entre a base e a militância orgânica, iniciando e aprofundando  debates.  



 

 

11. É necessário que a FEAB em suas escolas realize formações de pré eventos para apresentar a entidade e a 

estrutura dos encontros aos e as estudantes que nunca tiveram contato com o movimento estudantil da 

agronomia focando nas bandeiras e no tema do encontro.  

12. As regionais deverão realizar PREB’s nos seminários de construção dos Encontros Regionais e nos respectivos 

encontros.  

13. A FEAB precisa ser a vanguarda das mudanças das instituições alavancando debates curriculares e 

participando dos debates da estrutura da universidade, sendo agente de mudança ao lado dos e das 

estudantes.  

14. A FEAB precisa participar da organização dos Estágios Interdisciplinares de Vivência, visto que, se 

caracterizam como a principal ferramenta de trabalho de base com os estudantes de várias áreas, tendo o 

foco na formação das ciências agrárias e seus respectivos estudantes, não segregando outras áreas do 

conhecimento.  

15. A FEAB deve fortalecer as semanas acadêmicas, as recepções aos estudantes calouros, nos espaços 

institucionais, a fim de estar apresentando o movimento estudantil e suas entidades representativas.  

16. A FEAB precisa incentivar a criação de grupos de agroecologia e fortalecer os grupos já existentes nas escolas 

de agronomia, inserindo sempre que possível a temática político-estudantil.  

17. As CR’s e Escolas da FEAB precisam ser os elos da política da FEAB para com a base, sendo papel destas, 

realizar o trabalho de base, levando as campanhas e bandeiras da FEAB nos eventos e passadas, incentivando 

e guiando as escolas na criação de metodologias de autofinanciamento e atuação.  

18. A CN deve formar uma comissão de finanças para a FEAB, que fique responsável por resolver as pendências 

com o CNPJ e a política financeira da entidade, centralizando as articulações políticas de autofinanciamento, 

escrevendo projetos e acessando recursos para manter as atividades da FEAB.  

19. Rearticular a FEAB na escola de Curitiba, visto como de alta necessidade por conta de ser a sede física da 

Federação.  

20.  A CN deve formar a Secretaria da Comunicação da FEAB, buscando contatos nas regionais e escolas da 

Federação.  

21. A CO do 61º CONEA e CN ficarão responsáveis por convidar estudantes e entidades co-irmãs de outros países 

para participarem e serem painelistas do próximo CONEA, com o intuito de rearticular a organização 

estudantil da agronomia na américa latina e caribe. 

22.  A CN e o NTP de Relações Internacionais devem, no próximo período, viabilizar meios para rearticular a 

CONCLAEA. 

 



 

 

MOVIMENTO ESTUDANTIL GERAL 
 

1.  Enquanto Federação devemos nos aproximar da base, legitimando as lutas dos estudantes dentro das 

universidades que dialogam com as bandeiras da FEAB, assim como debater as Reformas tais como a do 

Ensino Médio, Trabalhista e da Previdência, que dialogam com os estudantes que não se organizam no 

movimento estudantil. 

2. Passamos por um momento de ofensiva conservadora de criminalização das organizações de esquerda no 

país. Essa ofensiva não visa resolver os problemas organizacionais das entidades de esquerda, mas sim 

impedir que o povo se organize. Como entidade estudantil que somos, é necessário que a FEAB se some à 

luta dos movimentos em defesa dos direitos conquistados.  

3. A FEAB deve impulsionar a organização das executivas de curso utilizando a pauta da formação profissional 

e da reforma universitária popular.  

4. Tendo em vista a disputa da universidade, a FEAB deve aprofundar as discussões sobre a reforma 

universitária que contemple os eixos da curricularização da extensão, da assistência e permanência dos 

estudantes nas universidades, da participação e paridade estudantil, construindo uma universidade que seja 

pública, gratuita, democrática, laica, popular e de qualidade.  

5. Devemos, baseado na conjuntura local de cada universidade nos inserir nos espaços de integração onde 

encontram-se as/os estudantes, como Departamentos, grupos de pesquisa, atléticas e PET’s, principalmente 

por maioria desses estudantes não estarem próximos ou não se identificarem com as entidades estudantis.  

6. A FEAB precisa dialogar com os (as) estudantes de agronomia das escolas particulares, tendo em vista que 

grande parte destes são filhos da classe trabalhadora que não conseguiram adentrar nas universidades 

públicas;  

7. As ocupações de escolas e universidades contra a PEC55/241 foram um marco na história do movimento 

estudantil brasileiro que pautaram a defesa da educação publica e a expansão da luta para demais setores 

em defesa dos direitos conquistados pelos trabalhadores historicamente.  

8. Devemos protagonizar a construção de uma proposta de plataforma curricular de agronomia para todas as 

universidades, incluindo as privadas, buscando articulação com os demais cursos.  

9. A FEAB deve se inserir na luta contra o desmonte da universidade pública, contra a mercantilização da 

educação, tendo em vista a greve geral, para defender a educação no atual governo ilegítimo, de Michel 

Temer.  

10. Atualmente os espaços da UNE tem se tornado desinteressantes para os (as) estudantes de agronomia, não 

encaminhando as bandeiras históricas da luta estudantil. Sendo assim, a FEAB enquanto organização 

representativa precisa, nesse momento de conjuntura, fomentar e ampliar o debate nas IES sobre a filiação 

a UNE, fazendo, portanto, um trabalho de avaliação nas escolas sobre a inserção da FEAB na UNE.  



 

 

 

MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES 
 

1. O acúmulo e as experiências dos movimentos sociais acerca da realidade do campo e as demandas 

profissionais, assim como dos cursos de agronomia que já existem devem ser inseridas na construção da 

plataforma mínima da agronomia. A CN e os NTPS de educação, ciência e tecnologia e movimentos sociais 

populares devem elaborar esse documento a fim de auxiliar nas discussões sobre as reformulações de PPP’s 

dos cursos.  

2. A FEAB deve ser protagonista na construção dos EIV’s, juntamente com outras executivas, movimentos 

sociais, grupos agroecológicos e instituições, pontuando a questão agrária visando gerar uma real disputa 

da universidade. 

3. Fomentar o debate sobre a relação da “agronomia e os movimentos sociais” propondo a inclusão na matriz 

curricular de disciplinas optativas que abordem esse tema e também aproximar os movimentos sociais da 

universidade através de ações como os EIV’S, EREA’S, ERA’S.  

4. Orientar a construção de cursos e espaços de formação sobre o tema da questão agrária e da formação 

profissional em nossas universidades. Tendo como exemplo os EIV’s, os cursos sobre a realidade brasileira 

formulada pelos movimentos sociais e painéis do CONEA.  

5. As Coordenações Regionais e a Coordenação Nacional, bem como as escolas da Federação e o NTP devem 

acompanhar e se inserir na organização da Via Campesina a nível regional, estadual e nacional. Se inserir nas 

articulações das lutas e agendas conjuntas, como construção do Abril Vermelho e a Campanha contra o uso 

de Agrotóxicos e pela Vida, entre outros eventos. Devemos ainda realizar uma critica e autocritica desse 

processo de articulação da FEAB com a Via Campesina.  

6. É tarefa de todas as instâncias (C.O., C.N, CR’S) da FEAB é a inserção da juventude dos movimentos sociais 

camponeses nos espaços da Federação (encontros, congressos, cursos, etc.), além de se inserir através da 

articulação com os cursos de Agrárias a exemplo do PRONERA.   

7. Devemos buscar articulação com os diversos movimentos sociais do campo, que organizam os camponeses 

e os povos tradicionais.  

8. O NTP de Movimentos Sociais deve produzir materiais sobre a criminalização dos movimentos sociais e 

também materiais pertinentes das variadas temáticas da bandeira, assim como fomentar o debate dentro 

das escolas.  

9. Construir e participar dos fóruns de luta contra a reforma trabalhista e da previdência.  

 



 

 

SUCESSÕES 2017/2018 
 

Núcleo de Trabalho Permanente de Agroecologia: Cerro Largo/RS e Capitão Poço 

Núcleo de Trabalho Permanente de Educação: Maceió/AL 

Núcleo de Trabalho Permanente de Combate às Opressões: Sem sede 

Núcleo de Trabalho Permanente de Movimento Sociais Populares: Santa Maria/RS 

Núcleo de Trabalho Permanente de Gênero e Sexualidade: Erechim/RS 

Núcleo de Trabalho Permanente de Ciência e Tecnologia: Florianópolis/SC e Balsas/MA 

Núcleo de Trabalho Permanente de História e Comunicação: Sem sede 

Núcleo de Trabalho Permanente de Relações Internacionais: Sem sede 

Coordenação Regional 1: Santa Maria/RS 

Coordenação Regional 2: Florianópolis/SC 

Coordenação Regional 3: Itapina/ES 

Coordenação Regional 4: Sinop/MT 

Coordenação Regional 5: Fortaleza/CE 

Coordenação Regional 6: Castanhal/PA 

Coordenação Regional 7: Sem sede 

Coordenação Regional 8: Maceió/Al 

Coordenação Regional 9: Sem sede 

Encontro Regional de Estudantes de Agronomia Amazônico: Capitão Poço/PA 

Encontro Regional de Agroecologia do Nordeste: São Luis/MA 

Encontro Regional de Agroecologia do Sudeste: Itapina/ES 

Encontro Regional do Centro-Oeste: Sem sede 

Encontro Regional de Estudantes de Agronomia Sul: Porto Alegre/RS 

Plenária Nacional de Entidades de Base: Itapina/ES 

Comissão Organizadora do 61° CONEA: Belém/PA 

Coordenação Nacional 2017/2018: Sinop/MT 
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AULA DE VÔO 

O conhecimento 

caminha lento feito lagarta. 

Primeiro não sabe que sabe 

e voraz contenta-se com o cotidiano orvalho 

deixado nas folhas vividas das manhãs. 

Depois pensa que sabe 

e se fecha em si mesmo: 

faz muralhas, 

cava trincheiras, 

ergue barricadas. 

Defendendo o que pensa saber 

levanta certezas na forma de muro, 

orgulhando-se de seu casulo. 

Até que maduro 

explode em vôos 

rindo do tempo que imaginava saber 

ou guardava preso o que sabia. 

Voa alto sua ousadia 

reconhecendo o suor dos séculos 

no orvalho de cada dia. 

Mesmo o vôo mais belo 

descobre um dia não ser eterno. 

É tempo de acasalar: 

voltar à terra com seus ovos 

à espera de novas e prosaicas lagartas. 

O conhecimento é assim: 

ri de si mesmo 

e de suas certezas. 



 

 

É meta da forma 

metamorfose 

movimento 

fluir do tempo 

que tanto cria como arrasa 

a nos mostrar que para o vôo 

é preciso tanto o casulo 

como a asa. 

 

Mauro Iasi 

 


